
 

 

  
 

Οικονομικός Κανονισμός της Περιφέρειας της AIIC  Ελλάδας – Κύπρου   

 

Άρθρο Ι:  Χρήση των Πόρων     

Η Περιφέρεια της AIIC  Ελλάδας – Κύπρου  διαχειρίζεται τους πόρους της 
κατά τρόπο ώστε να προωθούνται δραστηριότητες και έργα που να συνάδουν 
με τους σκοπούς της AIIC και που σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τα 
συμφέροντά της.  

Οι πόροι χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών που απορρέουν 
από την άσκηση των καθηκόντων της Γραμματείας της Περιφέρειας 
σύμφωνα με τους κανόνες της AIIC και, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, για 
την υλοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας ή έργου που αποφασίζεται από 
το Προεδρείο της Περιφέρειας ή την ίδια την Περιφέρεια.  

Οι πόροι χρησιμοποιούνται επίσης για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των 
μελών μεταξύ των κρατών και των πόλεων της Περιφέρειας, καθώς και για 
τη μετάβαση των μελών που εκπροσωπούν την Περιφέρεια στις συναντήσεις 
που λαμβάνουν χώρα εκτός ή εντός της Περιφέρειας.  

Πριν από την λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης, ζητείται η γνώμη του 
Ταμία της Περιφέρειας σχετικά με τη διαθεσιμότητα των πόρων.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με έγκριση της πλειοψηφίας των 2/3 της 
Περιφέρειας, το Προεδρείο της Περιφέρειας μπορεί να αποφασίσει για 
έκτακτη εισφορά όλων των μελών, σχετιζόμενη με κάποιο συγκεκριμένο 
έργο.  Η εισφορά αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/4 της ετήσιας 
συνδρομής.  

Άρθρο ΙΙ: Διαχείριση των Πόρων       

1. Σύμφωνα με τον Οικονομικό Κανονισμό, ο/η Ταμίας καταρτίζει τους 
ετήσιους λογαριασμούς της Περιφέρειας σύμφωνα με το μοντέλο που έχει 
συνταχθεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμού, και τους υποβάλλει στα μέλη 
της περιφέρειας προς έγκριση. Αντίγραφο των εγκεκριμένων λογαριασμών 
αποστέλλεται στη Γραμματεία. 



 

 

2. Κατά την πρώτη Περιφερειακή Συνέλευση κάθε οικονομικού έτους (ή κατά 
την τελευταία Περιφερειακή Συνέλευση πριν από την έναρξη του 
οικονομικού έτους) ο Ταμίας της Περιφέρειας υποβάλλει για έγκριση το 
σχέδιο του προϋπολογισμού, αναφέροντας τα αναμενόμενα έσοδα, τις 
προγραμματισμένες διοικητικές δαπάνες, τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα 
για συγκεκριμένες δραστηριότητες  ή έργα, καθώς και τις πιθανές επιστροφές 
του Άρθρου ΙΙΙ. 

Άρθρο ΙΙΙ: Επιστροφές      

 Οι επιστροφές μπορεί να χορηγούνται με τη μορφή:    

•  αποζημιώσεων κατ’ αποκοπή 
• αποζημιώσεων πραγματικών δαπανών, με την προσκόμιση αποδείξεων 

πληρωμής/τιμολογίων   

Εν γένει, τα μέλη του Προεδρείου της Περιφέρειας  καθώς και οποιαδήποτε 
άλλα μέλη πραγματοποιούν δαπάνες για λογαριασμό της Περιφέρειας ή 
συμμετέχουν ή/και ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν σε κάποια εκδήλωση 
εκπροσωπώντας την Περιφέρεια ή με εντολή της Περιφέρειας,  δικαιούνται 
επιστροφή των δαπανών τους. Το ύψος της επιστροφής αποφασίζεται από 
το Προεδρείο της Περιφέρειας ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και 
κατόπιν γραπτού αιτήματος του ενδιαφερομένου μέλους. 

Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, η Περιφέρεια στηρίζει τη 
συμμετοχή των μελών της στην ανά τριετία Γενική Συνέλευση της AIIC, στο 
βαθμό που τα μέλη αυτά παρακολουθούν αποκλειστικά τη Γ.Σ. και με τον 
όρο να υποβάλουν σχετική έκθεση μέσα σε 15 ημέρες από την επιστροφή 
τους. Το ύψος της οικονομικής βοήθειας και ο μέγιστος αριθμός μελών για 
τα οποία χορηγείται, αποφασίζεται από το Προεδρείο της Περιφέρειας και 
ανακοινώνεται στην Περιφέρεια  κατά την καταστατική της συνέλευση που 
προηγείται της Γενικής Συνέλευσης της AIIC. 

Άρθρο IV: Ταμίας της Περιφέρειας 
Ο/Η Ταμίας της Περιφέρειας ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό όπου καταθέτει 
τους οικονομικούς πόρους της Περιφέρειας που του/της έχουν ανατεθεί, και 
ενημερώνει τη Γραμματεία σχετικά με τα στοιχεία της τράπεζας, τον αριθμό 
λογαριασμού και τα ονόματα των μελών της περιφέρειας που έχουν δικαίωμα 
υπογραφής. Τουλάχιστον δύο μέλη του Προεδρείου της Περιφέρειας πρέπει 
να έχουν δικαίωμα υπογραφής. 
Άρθρο V: Πληρωμές     

Ο Ταμίας της Περιφέρειας δεν προβαίνει σε καμία πληρωμή αν δεν βεβαιωθεί 
ότι το αίτημα πληρωμής συνάδει με τους ανωτέρω κανόνες και μόνο αφού 



 

 

λάβει τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον ενός ακόμα μέλους του Προεδρείου 
της Περιφέρειας. Οι αιτήσεις επιστροφών υποβάλλονται στον Ταμία της 
Περιφέρειας το αργότερο ένα μήνα πριν από το τέλος του οικονομικού έτους. 
Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς και να συνοδεύονται από 
τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις/τιμολόγια). 

Άρθρο VI: Τροποποίηση     
Ο παρών κανονισμός είναι δυνατόν να τροποποιηθεί, εκτός αν πρόκειται για 
υποχρεωτικές διατάξεις του καταστατικού της AIIC ή/και των Οικονομικών 
Κανονισμών της AIIC. Οι τροποποιήσεις εγκρίνονται με ειδική πλειοψηφία 
των 2/3 των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών με δικαίωμα ψήφου 
και στη συνέχεια υποβάλλονται για έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή της 
AIIC. 
 
Άρθρο VII: Γλώσσα 

Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε στην Ελληνική γλώσσα και αντίγραφό του 
στα αγγλικά υπεβλήθη στην ExCo προς έγκριση.  
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